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Nie krytykuj żony ani dzieci w 
obecności innych osób.

H. Jackson Brown, Jr.

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B19301

pizza na telefon, 87-520-31-32
V17818

MIESZALNIK farb samochodowych
ul. Targowa 4, 

tel. 87-520-41-89, 606-683-257 V19604

Oleckie Biegi, s. 10 - 14
fotoreportaż Józefa Kunickiego

Olecko Biega, s. 18-19
tegoroczny dorobek
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
najnowsza kolekcja bylin

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego, 

ul. Zamkowa
Msze Święte:

Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz. 
15.00 w kaplicy Krzyża

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00 
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla 
młodzieży; 18.00

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00
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UBEZPIECZENIA, 
samochód, dom, firma

Plac Wolności 24a/3, tel. 502-861-795
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WIZY ROSJA, TANIO 
BT Sambia, tel. 87-520-16-44V
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Olecko: Rozpoznajesz tą kobietę? Jest ona 
poszukiwana przez oleckich policjantów

Oleccy policjanci proszą o kontakt wszyst-
kich tych, którzy rozpoznają kobietę z portre-
tu pamięciowego. Jest ona poszukiwana przez 
funkcjonariuszy w związku z kradzieżą pienię-
dzy na szkodę starszej kobiety. 

Do zdarzenia doszło 2 września br w Olecku. 

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kobieta przyszła do mieszka-
nia starszej pani i podając się za pracownicę opieki społecznej weszła do 
jej mieszkania. Twierdziła, że przeprowadza wywiad dotyczący opieki 
nad pokrzywdzoną przez podległe jej opiekunki. W trakcie rozmowy za-
pytała czy pracownicy wiedzą gdzie przechowuje ona swoje oszczędno-
ści, na co kobieta wskazała miejsce trzymania swoich pieniędzy. Chwile 
później rzekoma pracownica opieki społecznej wykorzystując chwilową 
nieuwagę kobiety zabrała gotówkę i wyszła z mieszkania.  Starsza kobie-
ta dopiero po kilkunastu godzinach zorientowała się, że skradziono jej 
kilka tysięcy złotych.

Według relacji pokrzywdzonej sprawczyni jest w wieku około 40 lat, 
ma około 165 cm wzrostu, włosy długie blond. 

Wszystkie osoby, które rozpoznają kobietę lub mają jakiekolwiek in-
formacje na jej temat, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z 
Komendą Powiatowa Policji w Olecku przy ul. Zamkowa 1, tel. 87 520 
72 00, 87 520 72 30, 87 520 72 32.
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Salwador Dali, rysunek, Galeria Prawdziwej Sztuki im. 
A. Legusa, ROK „MG”

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK 
„MG”

• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim 
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, wystawa fotografii, Galerii Fotografii 

„Klatka”, ROK MG

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  800 do 2000

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,49 zł
Pb 95 ........................4,59 zł
PB 98 ........................4,79 zł
LPG ...........................1,74 zł
Olej opałowy ..............2,70 zł (powyżej 1000 litrów)
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Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

16 września (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
15.30 - Czarni Olecko - Granica Kętrzyn, mecz Pucharu Pol-
ski
16.00 - Studio wokalne, zebranie organizacyjne, Galeria im. 
A. Legusa, plac Wolności 22
17.30 - spotkanie z Joanną Szczepkowską, Biblioteka Publicz-
na, Kopernika ( w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki)
17 września (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
18 września (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
13.00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 
Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej, Ratusz
17.00 - Hitman: Agent 47, film, kino Mazur
19.00 - Żyć nie umierać, film, kino Mazur
19 września (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
17.00 - Hitman: Agent 47, film, kino Mazur
19.00 - Dźwięki Świata, koncert, Sala Teatru AGT, ul. Par-
tyzantów
19.00 - Żyć nie umierać, film, kino Mazur
20 września (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
Zawody spinningowe parami (Koło Wędkarskie „Okoń”), 
jezioro Garbas z łodzi
Oleckie Dożynki Gminne, Rynek placu Wolności
17.00 - Hitman: Agent 47, film, kino Mazur
19.00 - Żyć nie umierać, film, kino Mazur
21 września (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
22 września (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
23 września (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
24 września (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
25 września (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - Hugo i łowcy duchów, film, kino Mazur
18.00 - Kotoloty - spektakl teatralny, Teatr AGT, ul. Party-
zantów
19.00 - Transporter: Nowa moc, film, kino Mazur
26 września (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
XXIV Oleckie Biegi dla dzieci, młodzieży i dorosłych
27 września (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
17.00 - Hugo i łowcy duchów, film, kino Mazur
19.00 - Transporter: Nowa moc, film, kino Mazur
28 września (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
29 września (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
30 września (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
1 października (czwartek)

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
V
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19 sierpnia od 18.51 jeden zastęp OSP 
Świętajno usuwał gniazdo szerszeni z domu 
mieszkalnego w Rogowszczyźnie.

19 sierpnia od 20.24 jeden zastęp OSP Szczecinki usuwał 
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Szczecinkach.

20 sierpnia od 11.27 jeden zastęp JRG PSP usuwał konar 
drzewa zwisający niebezpiecznie nad parkingiem przy ulicy 
Gołdapskiej.

20 sierpnia od 17.36 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniaz-
do szerszeni z budynku sklepu w Rosochackich.

20 sierpnia od 19.20 jeden zastęp OSP Mazury usuwał 
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Borkach.

21 sierpnia od 17.03 dwa zastępy OSP Kowale Oleckie 
gasiły pożar bel słomy w okolicach Monet.

21 sierpnia od 19.54 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał 
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Nowym Młynie.

22 sierpnia od 13.37 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
imprezę masową na stadionie miejskim.

22 sierpnia od 16.29 jeden zastęp OSP Świętajno gasił po-
żar sadzy w kominie domu mieszkalnego w Świętajnie.

22 sierpnia od 17.03 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar 
wieńca na cmentarzu miejskim. 

22 sierpnia od 18.22 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Stożnem.

23 sierpnia od 22.06 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar 
suchej trawy w okolicach osiedla Siejnik.

24 sierpnia od 0.06 jeden zastęp JRG PSP w Golubkach 
zabezpieczał miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej.

24 sierpnia od 7.45 jeden zastęp OSP Świętajno gasił w 
Pietraszach pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

24 sierpnia od 11.40 jeden zastęp OSP Gąski usuwał 
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Ślepiu.

24 sierpnia od 14.55 dwa zastępy JRG PSP gasiły pożar 
trawy przy ulicy Kościuszki.

24 sierpnia od 18.09 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniaz-
do szerszeni z domu mieszkalnego przy ulicy Cisowej.

24 sierpnia od 19.45 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał 
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Krupinie.

24 sierpnia od 22.45 jeden zastęp JRG PSP gasił na osie-
dlu Siejnik pożar altany ogrodowej.

24 sierpnia od 23.18 jeden zastęp JRG PSP oraz po jed-
nym OSP Kowale Oleckie i OSP Lenarty gasiły w Lakielach 
pożar bel słomy oraz rżyska.

25 sierpnia od 19.16 jeden zastęp OSP Sokółki usuwał 
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Szwałku.

26 sierpnia od 10.43 dwa zastępy JRG PSP usuwały przy 
placu Wolności spróchniałe drzewo.

26 sierpnia od 18.10 jeden zastęp OSP Mazury usuwał 
gniazdo os z domu mieszkalnego w Borkach.

Informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś



5
Tygodnik olecki 36/919  r. 2015

to@borawski.pl

NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą 
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Lidia Andruszko
• Jan Kowalczyk
• Maja Łazarska

• Grzegorz Ryszko
• Michał Sobocki

• Janina Zakrzewska
Upominki ufundowali:

	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15
	 	√	Zofii Siemaszko,
	 √	Majster, aleje Lipowe 1B
	 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A	
	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A	 	
	 	√	TERNET, pl. Wolności 26 
	 √	Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
	 √	Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
	 √	Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina gry komputerowe, filmy na 

dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalen-
darze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

W dniu 18 września 2015 r. (piątek) o godzinie 13:00 w 
pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się 
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, 
Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku.

KONCERT „DŹWIĘKI ŚWIATA”
Relaksacyjna kąpiel w dźwiękach gongów i mis tybe-

tańskich, Koncert didgeridoo na instrumentach etnicznych 
(didgeridoo, bębny, misy tybetańskie, gongi, kije deszczowe)
zagrają Sławomir Puchała i Miras Turczynowicz (Piła) z oso-
bami towarzyszącymi

UWAGA! zabierz ze sobą karimatę lub 
koc oraz wygodny strój 

19 września o 17.00, sla Teatru AGT, 
Wstęp: 15zł

Na czym polega działanie gongów i 
mis tybetańskich:

Masaż dźwiękiem ma działanie relak-
sujące, lecznicze i psychoterapeutyczne. 
Gongi i misy tybetańskie wydają zróż-
nicowane dźwięki o różnych walorach 
terapeutycznych, prowadząc do harmo-
nii organizmu na wszystkich poziomach. 
Wytwarzając silnie rezonujące dźwięki, 
wpływają na ciało, umysł i duszę poprzez 
spowalnianie przepływu fal mózgowych. 
Wibracje, na przemian drażniące i kojące, wysokie i niskie, 
uczestnicy seansu mogą odczuwać się w całym ciele w spo-
sób subiektywny - od delikatnych wibracji po głębokie do-
znania natury fizycznej i emocjonalnej. Dźwięki wnikają w 
ciało powodując wibrację i ruch komórek, przez co każda 
komórka jest masowana. W rezultacie, wibracje powodują 
głębokie odprężenie psychiczne i fizyczne, silne pobudzenie 
i wyzwolenie potencjału twórczego uczestników.

Prowadzący:
Miras Turczynowicz:
Dźwięki pierwotne tkwiły w nim od zawsze. Poszu-

kiwał dźwięków przyrody, podczas górskich wędrówek. 
Transformacja duchowa dokonała się w nim po przyjściu 
na świat jego córek- bliźniaczek. Wtedy kupił pierwsze 

didgeridoo i odkrył łagodzącą i kojącą moc tego 
pierwotnego instrumentu, oddziałującą na psychikę 
i ciało człowieka. Podjął naukę i samodzielne od-
krywanie możliwości technicznych yirdakii. Zagrał 
liczne koncerty m.in. przed zespołem IRA, Patrycją 
Markowską. Podczas wyprawy do Nepalu dotknął 
głębi i duszy różnorodnych instrumentów. Po po-
wrocie z podróży zagrał i zainicjował swój pierw-
szy koncert z Ruff Libners z Radio Samsara. Aktu-
alnie gra w zespole Djembe Planet – łącząc rytmy 
afrykańskie i australijskie. Uczestniczy w licznych 
sound systemach. Wspiera  akcję „Joga w parku”. 

Sławomir Puchała – dyplomowany masażysta, 
absolwent Opolskiej Szkoły Fizjoterapii, Institut 
fur Klang-Massage-Terapie nach Peter Hess(R) w 
Uenzen, licznych kursów i szkoleń z zakresu terapii 

naturalnych. Od kilkunastu lat zajmuje się medycyną natu-
ralną, a od 1999 roku prowadzi zarejestrowaną działalność 
paramedyczną. O wielu lat organizuje kąpiele w dźwiękach 
gongów i mis tybetańskich w różnych miastach Polski.

Kontakt: Ewa Staśkiewicz-Niemczewska - e-mail: 
ewast1@wp.pl, tel.: 725-288-460

www.facebook.com/KuSwiatlu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku infor-
muje, że od 1 września przy Oddziale Promocji Zdrowia i 
Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epide-
miologicznej w Olsztynie, zaczął działać bezpłatny, anoni-
mowy PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY W 
SPRAWIE „DOPALACZY”.
Oferta punktu, w którym dyżuruje psycholog – certyfikowa-
ny specjalista terapii uzależnień, rekomendowany psycho-
profilaktyk uzależnień, kierowana jest do: - osób używają-
cych środki zastępcze, tzw. „dopalacze”, chcące zerwać z 
nałogiem;
- członków rodzin osób używających środki zastępcze, tzw. 
„dopalacze”;

- wychowawców, opiekunów i innych osób, chcących 
zwiększyć swą wiedzę, by skutecznie pomagać użytkow-
nikom „dopalaczy”.
Punkt, mieszczący się w pokoju nr 222 budynku Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olszty-
nie, będzie czynny w każdy wtorek, od godziny 7.30 do 
12.30.
Punkt nie prowadzi konsultacji i poradnictwa telefonicz-
nie.
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
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Temperatura to tylko 15°C 
i jak na tak upalne lato, któ-
re prawie za nami, to prawie 
mróz. 

Siąpi drobny deszczyk i na-
wadnia równomiernie ziemię. 
Będą grzyby, a jak temperatura 
się utrzyma na tym poziomie, 
to może nawet i te, które zwy-

kle rosną pod konie sierpnia. 
Do lasów ruszą grzybiarze. I będzie jak dawniej. 

Może jeszcze w tym roku nasz klimat tak bardzo 
się nie zmieni?

Ale na pewno zmieni się nasz klimat polityczny. 
Idą zmiany! 

Jeśli tendencja w sympatyzowaniu partiom się 
utrzyma, to PiS choć wybory wygra będzie prze-
grany. Bo sondaże w tej chwili mówią o tym, że 
PO będzie miało 26%, a Zjednoczona Lewica 20%. 
Mając w Sejmie na karku taką opozycję nie sposób 
będzie rządzić. Jednak do wyborów jest jeszcze da-
leko i wszystko może się zdarzyć. Na razie, np. par-
tia Petru Nowoczesna Polska jest czarnym koniem 
tych wyścigów. Może właśnie na nią, jak przedtem 
na Palikota, Korwina czy Kukiza postawią polscy 
japies?

Wszystko jest jeszcze zagadką. Z grubsza ocio-
sanym projektem sensacyjnej powieści. Dla jed-
nych pasjonującej, dla innych nudnej i mniej waż-
nej od ligowego meczu. Przecież na wybory chodzi 
nas tylko około 50%... a krzyczeć na rząd (jakikol-
wiek), to potrafią wszyscy. 

Tak, Proszę Państwa, jesteśmy mimo wszystko 

narodem rozpolitykowanym. To chyba pozosta-
łość po Rzeczypospolitej Szlacheckiej, po rozbio-
rach i po krótkim okresie międzywojnia, a potem 
po narzuconym nam przez Rosję ustroju socjali-
stycznym. Przynajmniej w tym ostatnim okresie 
polityka wciskała nam się do domów z radia, ga-
zet, a potem także z telewizji. Nie inaczej jest i 
teraz, ale kanałów telewizyjnych jest tyle, że za-
wsze można „gadające głowy” ominąć. 

Można się z polityki wyłączyć, ale to tak jak z 
zbijaniem wagi. Trzeba być konsekwentnym. 

Nie należy czytać gazet, oglądać telewizji i 
dyskutować na tematy polityczne. 

Trzeba chodzić regularnie do biblioteki i wy-
pożyczać książki (odpowiednie). Takie, które z 
polityką nie mają nic wspólnego. Artykuły z gazet 
tylko takie, które mówią o postępie naukowym 
lub ciekawostkach zoologicznych. 

Trzeba dokształcić się z ekonomii, choć to już 
polityka. W końcu jeżeli już będziemy w polityce 
tacy „tabula rasa” wtedy weźmy się za nią! Trzeź-
wym okiem, spójrzmy na jej obraz nie zniekształ-
cony przez zabiegi indoktrynacji. Dopiero wtedy 
można ujrzeć prawdę.

Tylko czy to realne? I czy nie będzie wtedy za 
późno? Pewnie to Katon powiedział, że lepiej po-
mylić się w działaniu niż nie zrobić nic dla odkry-
cia prawdy.

Bo czym jest prawda? Na pewno nie jest zapi-
sanym dokumentem. Dokument czy relacja albo 
list z donosem może być fałszywy. Po kilkuset, 
czy po kilkudziesięciu latach odkrywana jest 
prawda. Historycy odkrywają mechanizmy, któ-
re doprowadzały do skazania niewinnych. I nagle 
okazuje się, że zbrodniarzem był sędzia, który 
skazywał niewinnego. 

Albert Camus napisał, że „Prawda jak świa-
tło, oślepia. Kłamstwo, przeciwnie, to piękny 
zmierzch, który wydobywa każdy przedmiot”. I w 
tym powiedzeniu chyba jest sedno, które opisuje 
tę różnicę. 

Kłamstwo bowiem zawsze uspokaja i daje wy-
tłumaczenie. I większość z nas zdaje sobie sprawę 
z tego, że jest okłamywana. Ale to kłamstwo tłu-
maczy w najprostszy sposób świat dookoła. 

I choć jego skutkiem jest krzywda kogoś, to 
jednak... tak jest dobrze – myślimy. Ale tak do-
brze nie jest. Bo w końcu prawda jak nasze Słońce 
wzejdzie zza horyzontu. Oślepi i zatryumfuje. 

Bogusław M. Borawski
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Punkt edukacyjny EduCare
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko

- Korepetycje: matematyka, język polski i inne 
przedmioty – wszystkie poziomy

- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów ze-
wnętrznych: sprawdzian klasy szóstej, egzaminy gimna-
zjalne, matura

- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z 
dysleksją, dysortografią, dysgrafią

- Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i terapeutycz-
ne

- Pomoc w odrabianiu lekcji, korekta prac
- „Szkoła po lekcjach” – zajęcia przedmiotowe w 

grupach lub indywidualne utrwalające bieżący materiał
- Możliwość dojazdu do uczniów w dogodnych ter-

minach

ZAPISY NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY 
DO MATURY – OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC

Gwarantujemy fachową opiekę wykwalifikowanej ka-
dry. Zajęcia w przyjaznej atmosferze. Dostępne ceny. 

Tel: 691 201 120

K
18

40
4

Wakacyjne francuskie wspomnienie
W dniach 5 – 18 lipca uczennice Gimnazjum nr 2 im. Mi-

kołaja Kopernika klasy IId Urszula Kamińska i Gabriela 
Jeglińska doskonaliły umiejętności z języka francuskiego na 
regionalnym obozie językowym dla młodzieży uczącej się 
języka francuskiego z województwa warmińsko-mazurskie-
go w Olsztynie. W tegorocznej edycji obozu udział wzięła 
również grupa uczniów z prowincji Alba Iulia w Rumunii.

Młodzież uczestniczyła w całodziennych zajęciach pro-
wadzonych przez nauczycieli i animatorów z Francji, którzy 
dbali nie tylko o aspekt edukacyjny obozu, ale także o pozna-
wanie historii, tradycji i zwyczajów panujących w ich kraju. 

Liczne zajęcia językowe, jak i potrzeba porozumienia się 
z rówieśnikami z innego państwa pozwoliła uczestnikom do-
konać dużych postępów. Nie zabrakło czasu na wypoczynek 
i bogaty program sportowo-rekreacyjny: wycieczka krajo-
znawcza do Torunia, Olsztynka, Chełmna, Grudziądza, wyj-
ście na koncert zespołu Enej, plażowanie, bowling, karaoké 
w trzech językach  (francuski, rumuński, polski), ognisko, 
dyskoteki, gry i zabawy.

Jednym z istotnych celów obozu była realizacja projektu 
„Kamishibai – innowacja w pedagogice języka francuskie-
go”, w którym brały udział szkoły polskie, francuskie, ru-
muńskie oraz instytucje i stowarzyszenia: kuratorium oświa-
ty w Alba Iulia, polsko-francuskie stowarzyszenie Côtes 
d’Armor – Warmia Mazury w Saint-Brieuc, Federacja Côtes 
d’Armor – Rumunia w Saint-Brieuc. Koordynatorem projek-
tu było Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie. 

Ula wyjaśnia, że kamishibai jest formą teatrzyku wywo-
dzącą się z Japonii, polegającą na opowiadania historii i 
jednoczesnym pokazywaniu obrazków. Zostaliśmy podzieleni 
na grupy i do końca obozu naszym zadaniem było napisanie 
i przedstawienie krótkiego teatrzyku - po francusku oczywi-
ście. Nie było łatwo, ilustracje również musieliśmy wykonać 
samodzielnie. W końcu nadszedł dzień występu, było dużo 
zabawy i śmiechu! Bawiliśmy się doskonale podsumowując 
dwutygodniowe wysiłki! 

Gabrysia mówi, że pobyt na obozie był bardzo udany. 
Nawiązaliśmy ciekawe znajomości. Każdego dnia ćwiczyli-
śmy nasz francuski rozmawiając z nauczycielami i uczestni-
kami. Poznaliśmy wiele nowych zwrotów i słów. Ostatniego 
dnia była dyskoteka pożegnalna, nie zabrakło łez i smutnych 
pożegnań. Ula uważa, że wszyscy mile wspominają te dwa 
tygodnie i w pamięci pozostały tylko dobre wspomnienia. 

Może w przyszłym roku spotkamy się ponownie?
Wakacyjny obóz językowy z języka francuskiego orga-

nizowany jest od 19 lat i stanowi jeden z ważnych elemen-
tów partnerskiej współpracy pomiędzy województwem 
warmińsko-mazurskim, a Departamentem Côtes d’Armor 
w Bretanii we Francji. Tegoroczna edycja była wzbogacona 
przez dofinansowanie z programu Erasmus+ oraz wsparcie 
firmy MICHELIN POLSKA. Bazę noclegowo-szkolenio-
wą udostępnia Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja 
Kopernika w Olsztynie. Nad sprawnym przebiegiem obo-
zu czuwa Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie. Udział 
uczniów w obozie jest bezpłatny.

Uczestnictwo w obozie językowym było dla gimnazja-
listek nagrodą za wzorowe sprawowanie, zaangażowanie 
w życie szkoły i bardzo dobre wyniki w nauce. 

Wojciech Jegliński, 
nauczyciel języka francuskiego

Charakteryzacja do spektaklu kamishibai

Asystent podatnika 
pomoc na starcie w biznesie

Od 1 września mikroprzędsiębiorca, na starcie działal-
ność gospodarczej, będzie mógł skorzystać z pomocy asy-
stenta podatnika. Nowe stanowiska pojawią się pilotażowo 

w 50 urzędach skarbowych uruchamiających centra ob-
sługi, a od 1 stycznia 2016 r. we wszystkich urzędach. 

Instytucję asystenta podatnika wprowadza ustawa o Ad-
ministracji Podatkowej.  Jest to jedno z narzędzi Systemu 
Obsługi i Wsparcia Podatnika, którego głównym celem jest 
wzmocnienie usługowej roli Administracji Podatkowej i 
wsparcie podatników w ich indywidualnych sprawach. 

Obsługa podatnika rozpoczynającego działalność go-
spodarczą przez asystenta podatnika obejmować będzie 
przede wszystkim udzielanie informacji w zakresie wy-
pełniania deklaracji podatkowych (także składanych elek-
tronicznie), udzielanie pomocy i wsparcia w konkretnych 
sprawach podatnika, przekazywanie informacji na temat 
przepisów prawa podatkowego (a w tym uprawnień przy-
sługujących podatnikom).

Czynności wykonywane przez asystenta podatnika nie 
stanowią doradztwa podatkowego. 

Asystenta podatnika wyznaczy naczelnik urzędu skar-
bowego właściwy w sprawach podatku dochodowego w 
terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania wniosku 
podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności go-
spodarczej jako mikroprzedsiębiorca. Asystent podatnika 
będzie realizował swoje zadania przez okres nie dłuższy niż 
18 miesięcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia 
nadania numeru identyfikacji podatkowej.
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mieszkanie 75 m.kw., 3 pokoje, centrum, 
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K13008

Inauguracja roku szkolnego 
w Gimnazjum 

w Kowalach Oleckich
„Im więcej wiedzy posiądziemy teraz, 

tym trudniej będzie nas pokonać w przyszłości 
- o tyle będziemy mądrzejsi…”

1 września w Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich odbyła się 
uroczysta inauguracja roku szkolnego. Pierwszy dzwonek zakomunikował 
wszystkim, iż wakacje dobiegły końca i rozpoczął się nowy rok szkolny.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Renata Worobiej-Lewińska ser-
decznie przywitała uczniów oraz grono pedagogiczne po wakacyjnej prze-
rwie. Szczególnie ciepło powitała uczniów klas I, którzy rozpoczynają edu-
kację. W swoim wystąpieniu podkreśliła, iż nowy rok szkolny nie tylko 
daje młodzieży możliwość nieskrępowanego rozwoju na płaszczyźnie inte-
lektualnej i kulturalnej, ale także niesie ze sobą wiele obowiązków, którym 
należy sprostać, by zakończyć go z pozytywnymi ocenami na świadectwie.

Inaugurację nowego roku szkolnego uświetniła część artystyczna w 
wykonaniu uczniów, przygotowana pod merytoryczną opieką nauczyciela 
Zbigniewa Sieńki. Młodzież z artystycznym rozmachem recytowała wier-
sze oraz śpiewała piosenki tematycznie związane ze szkołą i minionymi 
wakacjami. Podczas części artystycznej nie zapomniano o 76. rocznicy wy-
buchu II wojny światowej. W swoim wystąpieniu gimnazjaliści oddali hołd 

walczącym za wolność oj-
czyzny, zaś cała społecz-
ność szkolna minutą ciszy 
uczciła poległych i ofiary II 
wojny światowej.

Po części oficjalnej 
gimnazjaliści spotkali się w 
klasach ze swoimi wycho-
wawcami, którzy zapoznali 
podopiecznych z planami 
lekcji oraz sprawami for-
malno-organizacyjnymi.

Zbigniew Sieńko

Centra obsługi 
- wiele spraw w jednym miejscu

1 września Administracja Podatkowa uruchamia centra 
obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy 
będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym 
urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na 
terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw 
podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z 
obszaru ZUS i akcyzy. 

Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w 
swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca za-
mieszkania lub siedziby. Było to szczególnie uciążliwe dla 
tych, którzy pracują lub studiują z dala od domu. Uzyska-
nie np. zaświadczenia wymagało nawet kilkusetkilometro-
wej podróży. Od września, wystarczy wizyta w jednym z 
50 centrów obsługi. 

W centrach obsługi pracownicy Administracji Podat-
kowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać 
zaświadczenia, informować podatników o ich prawach i 
obowiązkach.

Centra ułatwią przedsiębiorcom, szczególnie tym naj-
mniejszym, dostęp do usług Administracji podatkowej, 
Służby Celnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Oprócz spraw realizowanych dotychczas przez urzędy 
skarbowe przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

• złożyć deklaracje uproszczone z tytułu nabycia we-
wnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych 
lub pobrać potwierdzenie zapłaty akcyzy

• złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i 
rozliczeniowe ),

Na stanowiskach komputerowych w centrach obsługi 
podatnicy będą mieli dostęp do portalu podatkowego Mi-
nisterstwa Finansów, ePUAPu oraz zarejestrują działalność 
gospodarczą.

Sposób działania centrów będzie zestandaryzowany co 
oznacza, że podatnicy w każdym z nich będą mogli skorzy-
stać z takich samych rozwiązań i być obsłużeni według jed-
nakowych standardów.

Centra obsługi to jedno z wielu nowych rozwiązań wdra-
żanych w ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika. 

W przyszłości planowane jest utworzenie kolejnych cen-
trów oraz ciągły rozwój świadczonych przez nie usług. 

Dobrze sobie radzący w V lidze Czarni Olecko zagrają 
w najbliższych dniach aż dwa mecze przed własną publicz-
nością. 

W sobotę 12 września podejmą sąsiada z ligowej tabeli 
- drużynę Błękitni Pasym. Początek spotkania godz. 16:00. 
W środę 16 września rozegrają mecz w ramach 1/32 Wo-
jewódzkiego Pucharu Polski. Ich przeciwnikiem będzie 
trzecioligowa Granica Kętrzyn. Początek spotkania o godz. 
15:30. Ligowy rozkład sił wskazuje, że ewentualnymi kolej-
nymi przeciwnikami Olecka w rozgrywkach pucharowych 
byliby „sąsiedzi” - czwartoligowe Mamry Giżycko i trzecio-
ligowa Rominta Gołdap.

Bartosz Cieśluk
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Glosa do 
BĄDŹ ZDRÓW! 

1. Od jesieni 2014 roku boru-
ję się z książką opowiadań z cyklu 
Bądź Zdrów! Wydawcą jest Oficyna 
„Z Bliska” Biblioteki Publicznej w 

Gołdapi, ul. Partyzantów 3. Czyli: 295 kilometrów od miej-
sca mojego stałego pobytu zamieszkania.

Pan Mirosław Słapik, sprawca tego, że warto było wydać 
w niszowym nakładzie moją prozę, komputeropis (wersja pa-
pierowa) przekazał specowi od małych form literackich, Ja-
nowi Jastrzębskiemu, który jest wysmakowanym polonistą 
i nauczycielem. Latem 2015 roku Jan został korektorem, co 
jak detektyw bada, żeby wszystko było w porządku. Jan zna 
mój debiutancki tomik wierszy Mieliśmy Białe ściany (Wy-
dawnictwo Iskry, 1977), więc wie, jakie miewam poetyckie 
zapędy i obsesje. 

Pan Mirosław Słapik, który jest redaktorem gołdapskiej 
serii, też się napracował, bo lubi, żeby książka miała skrzy-
dełka i plecy, i równy grzbiet. Oczywiście, że zaryzykował, 
bo tego nikt nie chciał wydać po 1989 roku. Mam listy od 
polskich wydawców, w których jest jasno wyłożone, żem się 
wygłupił. Jan mówił, że to jest Kosmos bólu. Odpowiedzia-
łem, że 39 opowiadań są mocniejsze, niż Mieliśmy ściany. 
Jan dodał, że to Jest, Czesiu, książka twojego życia. Czyli ten 
mój inny świat, też jest potrzebny, jak ludzie skrzywdzeni i 
poniewierani. 

Po korektach wiem, że ta książka wymyka się wszelkim 
estetycznym kryteriom. Nie ma w niej histerii. Może to ko-
goś zaszokuje, ale ja już nie chcę pisać takiej prozy. Latami 
pisałem opowiadania i dopiero, kiedy je zebrałem, zrozumia-
łem, dlaczego mój maszynopis polscy wydawcy wrzucili do 
Kosza… lina. Zaczerniłem papier tak, bo tego, co przeżyłem, 
nie wiedziałem, jak opowiedzieć. Łatwiej było zaczerniać 
papier. To wszystko pisałem od 1970 roku, kiedy na zawsze 
opuściłem szpitale/sanatoria. Biel dostała kolorów. Wpadłem 
w szarość. Próbowałem ocalić to, co mi w życiu za bardzo 
nie wyszło. Pisząc o sobie, miałem na uwadze innych. Pa-
cjentów i tych, co w Białych fartuchach na dyżurze.

Mieliśmy Białe ściany przy opowiadaniach są jak papie-
rosy bez filtra. Niesamowite uczucie; wilgotne jak poduszka. 
Jak „ja” do ściany odwrócone, po brodę nakryte kołdrą. . 

W rozmowie telefonicznej powiedziałem do Jana, że 
dawniej po takiej pracy szło się do sklepu po pół litra, a on 
- Ja też, Czesiu, gdybym był bliżej ciebie, bym kupił pół litra 
i byśmy się spotkali. W XXI w. nie pamiętam, kiedy po raz 
ostatni piłem wódeczkę. Za to w skarbonce pamięci siedzi 
wspomnienie. Pod koniec lat 70. XX w. w warszawskiej ka-
wiarni „Luna” (Górny Mokotów) w Alejach Niepodległości, 
na rzut beretem ul. Rakowieckiej, na tyłach Aresztu Śledcze-
go, piłem z Janem Jastrzębskim pod Białe wiersze. Wspa-
niale było. Literatura piękna z przypisem. A potem Jan mnie 
odprowadził do domu. Zapukałem kulą w szybkę, zza firanki 
wyjrzała Graszka, a Jan powiedział – Dobranoc, i rozstali-
śmy się na maleńkiej uliczce Króżańskiej, gdzie topole, co 
niebo czeszą, żeby wiatr mógł strzelić z liścia. Jan napisał 
o tym prózkę (inc. • Jeszcze czasem idziemy do siebie …), 
które znalazło się w jego książce pt. Drżąc, Wydawnictwo 
Iskry, Warszawa 1982.

Dnia 18 czerwca 2015 roku, czwartek, przez telefon robi-
my z Janem ostatnią korektę. Autor „Fado o ogrodach” pro-
ponuje zmianę tytułu: Czesiu, zamiast Opowiadania bardziej 
pasuje Bądź Zdrów!  Nie musi mnie przekonywać. W tej 

prozie jest bajka, baśń, aforyzm, esej, wiersz, felieton, mo-
wa-trawa, wspomnienie, nota, komentarz, zapiski o polio, 
ździebko anatomii, sporo przypisów, etc. Na do widzenia 
Jan mówi przez telefon: Skończyłem i wracam do swoich 
zajęć, muszę się z twoich opowiadań wyleczyć.

2. Pozwolę sobie na kolejne wtręty. W 1975 roku za-
mierzałem przygotować tomik wierszy, ale nie miałem ma-
szyny do pisania. I nagle pojawił się z pomocą pan Igna-
cy Igoń-Gąsiorowski, polonista, który był wychowawcą 
w łódzkiej Bursie Szkolnictwa Zawodowego Nr 9, która 
mieściła się na ulicy Żubardzkiej. To właśnie pan Ignacy 
zaoferował mi swoją pomoc. Dźwigał z domu do bursy 
walizkę z maszyną do pisania i mogłem sobie do wieczora 
przepisywać liryki. W tramwaju wyglądał jak stary repor-
ter działu miejskiego. Z nieśmiałością pokazywałem panu 
Ignacemu wiersze, które znalazły się w spisie treści ma-
szynopisu, pod roboczym tytułem KARTA CHOROBY. 
To on zadecydował, że tomik jest zamknięty. Że można go 
czytać od deski do deski. Że nie jest napisany drewnianym 
językiem.  Maszynopis wysłałem z Łodzi do Warszawy 
(Państwowe Wydawnictwo Iskry, ulica Smolna 13). I jakie 
było moje zdziwienie, gdy w listopadzie 1975 roku Hen-
ryk Kamionka, Zastępca Redaktora Naczelnego, m.in. pi-
sał: „Uprzejmie informujemy Pana, że tomik wierszy pt. 
Karta chorobowa uzyskał pozytywne oceny recenzentów i 
Redakcji i zamierzamy go umieścić w naszym planie wy-
dawniczym na rok 1976. (…) Jednocześnie uważamy, że 
tytuł tomu nie jest najlepszy i prosimy o jego zmianę. Po-
nieważ tomik ukaże się w serii debiutów poetyckich, pro-
simy o przysłanie nam swojego zdjęcia (format obojętny) 
oraz krótkiej noty biograficznej. (…)”.

W 1977 roku opublikowano mój debiutancki tomik, 
przepisany na maszynie do pisania pana Ignacego. Spotkać 
takiego starszego poetę, to jest frajda i wielkie zobowią-
zanie. Z czułością piszę o panu Ignacym, bo inaczej nie 
potrafię. Dziś mógłbym za Mickiewiczem, którego tak ho-
łubił, powtórzyć: „(…) pisanie jest rodzajem cietrzewiej 
piosenki, z której i wystrzałem trudno przebudzić. (…)”. 
Oto jakiego poznałem gościa. Z Bałut.

Pani Wacława Mironkin, redaktorka mojego debiutu 
książkowego, polonistka, przekonała mnie, żebym zmienił 
tytuł na Mieliśmy Białe ściany. Wykazała się redaktorskim 
smakiem. Dodam gwoli wspomnień, że pani Mironkin, 
tym razem figuruje pod imieniem Ewa,  była redaktorką 
mojego drugiego tomiku pt. Przerwane Wiersze (Wydaw-
nictwo Iskry, 1981). Pamiętam, że nie była zadowolona z 
okładki, jaką wykonał Jerzy Rozwadowski (Pegaz galo-
pujący na strzykawce). Kręciła głową, że nie tak, bo igła 
taka prosta. Aż w końcu grafik igłę zakrzywił w lekki łuk. 
Pani Ewa spojrzała i dała do zrozumienia, że się zgadza na 
taką szatę graficzną. Nieśmiało dodałem, że igła ze strony 
tytułowej jest taka, jakby była nieraz wbita tam, gdzie koń-
czy się szlachetna część pleców. Ulica to miejsce nazywa 
wyrazem na cztery litery. Druga książka dostała Nagrodę 
Literacką im. Stanisława Piętaka, w maju 1982 roku.  Kie-
dy powiedziałem przewodniczącemu Jury panu Tadeuszo-
wi Nowakowi, że niesłusznie, bo Mieliśmy Białe ściany 
są trwalsze, niż opaska z bandaża, wody i gipsu. Autora 
A jak królem, a jak katem będziesz troszeczkę zatkało. Po 
dłuższej chwili odpowiedział zmieszany: Chcieliśmy dać 
Panu Piętaka za debiut, ale woleliśmy  przeczekać, bo nie 
wiedzieliśmy do końca, czy Panu to pisanie nie przejdzie.

Miałem niezłych redaktorów swoich nieudolnych ksią-
żek: Pana Ignacego, Panią Wacławę/Ewę, Pana Mirosława 
i Jana, co małą prozą dochodzi do wielkiej literatury. 

Czesław Mirosław Szczepaniak



Tygodnik olecki 36/919 - r. 2015
10 to@borawski.pl

B1
89

02

K1
74

05

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLO-
GIES S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowa-
ne, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Opro-
gramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, 
wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.

rubrykę redaguje rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna SznelBEZPIECZEŃSTWO

Mieszkańcy zatrzymali 
włamywacza

Oleccy policjanci wspólnie z mieszkańcami zatrzymali 
sprawcę włamania do mieszkania. Okazał się nim  16-la-
tek z Olecka. Nieletni złodziej wyłamał zamek w drzwiach 
wejściowych po czym ukradł pieniądze z mieszkania. Jak się 
później okazało nie działał sam.

8 września około godziny 11.40 oficer dyżurny otrzymał 
informacje od mieszkańca Olecka o włamaniu do mieszkania. 
Zgłaszający dodał, że włamywacz jest najprawdopodobniej 
wewnątrz lokalu. Natychmiast na miejsce skierowano patrol 
prewencji. Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie i zastali 
zgłaszającego wraz ze znajomym. 

Mężczyźni zatrzymali już wychodzącego z mieszkania 
sąsiada młodego chłopaka. Policjanci zatrzymali nieletniego 
włamywacza i doprowadzili do komendy. 

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego przeprowadzi-
li oględziny mieszkania, zabezpieczyli ślady i przesłuchali 
świadków przestępstwa. Następnie  ustalono, że 16-letni Ra-
dosław B. wraz z kolegą wyłamał zamek w drzwiach wej-
ściowych. Następnie skradł z mieszkania pieniędze. Nielet-
ni w trakcie  przesłuchania  przyznał się do winy. Ponadto 
kryminalni pracujący nad tą sprawą ustalili ,że w dokonaniu 
przestępstwa pomagał inny 14-letni chłopiec, kolega włamy-
wacza. Dzięki szybkiej, odważnej i zdecydowanej postawie 
sąsiadów oraz niezwłocznym powiadomieniu policji nieletni 
sprawcy zostali zatrzymani.

Teraz sprawę nieletnich przestępców rozpatrzy sąd rodzin-
ny i nieletnich.

Olecka policja poszu-
kuje świadka przy-

właszczenia portfela. 
Poznajesz tego męż-

czyznę? 
- powiadom policjan-

tów
Oleccy kryminalni 

poszukują świadka przy-
właszczenia portfela z 
dokumentami. Może to 
być mężczyzna widnie-
jący na zdjęciu. Jeśli go 
znasz powiadom poli-
cjantów.

Policjanci Wydziału 
Kryminalnego oleckiej 
komendy prowadzą po-
stępowanie dotyczące 
przywłaszczenia portfe-
la z dokumentami. Jak 
ustalili funkcjonariusze 
świadkiem zdarzenia mógł być mężczyzna widniejący na 
załączonym zdjęciu. 

W związku z tym wszystkie osoby, które znają tego 
mężczyznę lub mają jakąkolwiek informacje na jego temat, 
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komendą 
Powiatowa Policji w Olecku przy ul. Zamkowa 1, tel. 87 520 
72 00, 87 520 72 30, 87 520 72 32 lub 997

bije mu mocno serce 
po zażyciu narkotyków

Oleccy policjanci przez kilka godzin szukali 19-latka któ-
ry powiadomił pogotowie, że „bije mu szybko serce po za-
życiu narkotyków”. Kiedy na miejsce przyjechały służby 
ratunkowe mężczyzny nie było w mieszkaniu. Jak się oka-
zało poszedł on się przejść.

10 września około 18:00 dyżurny oficer policji został 
poproszony przez pogotowie ratunkowe o asystę policjan-
tów, w związku z otrzymanym zgłoszeniem od mieszkańca 
gminy Olecko, że „bije mu mocno serce po zażyciu nar-
kotyków”. Natychmiast na miejsce pojechały obie służby. 
Jednak w miejscu zamieszkania proszącego o pomoc nie 
zastano. 

Jak ustalili policjanci, kilka minut przez przyjazdem 
służb wyszedł on z domu i urwał się z nim kontakt.

W obawie o życie i zdrowie 19-latka oleccy policjanci 
natychmiast zaczęli go szukać. 

Przeszukali okoliczne pola, zarośla i lasy. Rozpytali 
osoby, z którymi mógł kontaktować się zaginiony. Podję-
te działania nie przyniosły jednak skutku. 

Dopiero po kilku godzinach brat 19-latka powiadomił 
olecka komendę, że wrócił on cały i zdrowy do domu. 
Jak się okazało mężczyzna nie zażywał narkotyków, a je-
dynie wydawało mu się, że bije mu szybko serce i przed 
przyjazdem pogotowia poszedł się przejść. 

Nie potrafił wyjaśnić dlaczego nie czekał na wezwaną 
pomoc.  

Marcin M. za wywołanie niepotrzebnej czynności po-
gotowia ratunkowego oraz policji odpowie przed sądem. 
Grozi mu grzywna do 1500 zł i nawiązka do wysokości 
1000 zł. 
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Fotoreportaż:
Józef Kunicki
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XXIV Otwarte Oleckie Biegi dla Dzieci, 
Młodzieży, Dorosłych i Osób Niepełnosprawnych

13 września 2015
Sędzia główny: Paweł Maksimowicz, Sędzia startowy: Robert Markowski.

Wyniki rywalizacji:
Kobiety niepełnosprawne:

1. Anna Zielińska WTZ Olecko 2:02,25

Mężczyźni niepełnosprawni:
1. Tomasz Kiczka WTZ Olecko 1:13,45

Dziewczęta - 100 m (rocznik 2012):
1. Magdalena Karniej Przedszkole „Kubuś i przyjaciele” 35,78
2. Wiktoria Olękiewicz Przedszkole w Olecku 36,34
3. Alicja Jeżewska Przedszkole „Kubuś i przyjaciele” w 39,77
4. Maja Makowska Przedszkole w Olecku
5. Sara Wiśniowska Olecko
6. Zuzanna Siwka Olecko
7. Zuzanna Markowska Olecko
8. Lidia Sudnicka Olecko

Chłopcy - 100 m (rocznik 2012):
1. Aleksander Szałkowski Olecko 30,64
2. Ludwik Kosobucki Olecko 31,93

Dziewczęta - 100 m (rocznik 2011):
1. Maja Sokołowska Olecko 27,71
2. Anna Niewińska Przedszkole „Kubuś i przyjaciele” 28,62
3. Lena Giełazis Olecko 29,70
4. Laura Kozłowska Gołdap
5. Zuzanna Zaręba Olecko
6. Natalia Kowalewska Olecko
7. Maja Stankiewicz Przedszkole „Jedyneczka” 
8. Julia Sadłowska Przedszkole „Kubuś i przyjaciele” 
9. Emilia Kruszniewska Przedszkole „Jedyneczka” 
10. Milena Domel Przedszkole „Kubuś i przyjaciele” 

Chłopcy - 100 m (rocznik 2011):
1. Norbert Tatarczuk Przedszkole Gąski 23,29
2. Kamil Smokowski Olecko 24,08
3. Bartosz Szulc Przedszkole Cimochy 25,01
4. Filip Kościecha Olecko
5. Maciej Chomiczewski Przedszkole „Bajka” 
6. Ksawery Zabłocki Przedszkole „Jedyneczka”
7. Oliwier Czycza Przedszkole „Kubuś i przyjaciele”
8. Filip Gryniewicz Przedszkole w Olecku
9. Antoni Chmielewski Przedszkole w Olecku
10. Franciszek Jasiński Przedszkole „Jedyneczka”

Dziewczęta - 200 m (rocznik 2010):
1. Julita Frąckiewicz Szkoła Podstawowa Nr 1, 57,86
2. Karolina Rudzińska Przedszkole w Olecku 58,61
3. Julita Jurek Szkoła Podstawowa Nr 3 60,13
4. Weronika Poldan Szkoła Podstawowa Nr 1
5. Gabriela Siwka Olecko
6. Lidia Kukiełko Przedszkole Ełk
7. Lena Czaplejewicz Szkoła Podstawowa Nr 4
8. Natalia Kamińska Szkoła Podstawowa Nr 3
9. Blanka Bil Szkoła Podstawowa Nr 1
10. Lena Michniewicz Szkoła Podstawowa Nr 4

Chłopcy - 200 m (rocznik 2010):
1 Wiktor Czarniecki Olecko 53,05
2. Krzysztof Łępio Szkoła Podstawowa Nr 1 53,51
3. Dominik Piotrowski Olecko 56,55
4. Mikołaj Wasilewski Olecko
5. Jędrzej Studnicki Olecko
6. Dominik Szlaszyński Olecko
7. Władysław Domelewski Przedszkole „Kubuś i przyjaciele” 
8. Fabian Olękiewicz Szkoła Podstawowa Nr 2

9. Franciszek Chmielewski Olecko
10. Hubert Suchocki Szkoła Podstawowa Nr 4

Dziewczęta - 200 m (rocznik 2009):
1. Amelia Maksimowicz Szkoła Podstawowa Nr 4 40,65
2. Kalina Karandziej Szkoła Podstawowa Nr 3 45,89
3. Julia Szymulewska Szkoła Podstawowa Nr 3 47,53
4. Amelia Gajewska Szkoła Podstawowa Nr 1
5. Maja Stelmach Szkoła Podstawowa Nr 4
6. Maja Milewska Szkoła Podstawowa Nr 1
7. Zofia Łapucka Szkoła Podstawowa Nr 3
8. Lidia Grześ Szkoła Podstawowa Nr 4
9. Amelia Gontar Szkoła Podstawowa Nr 1
10. Zuzanna Szulc Szkoła Podstawowa w Cimochach

Chłopcy - 200 m (rocznik 2009):
1. Wojciech Szałkowski Szkoła Podstawowa Nr 3 46,80
2. Kacper Pietrzyk Szkoła Podstawowa Nr 1 47,81
3. Jan Żynda Szkoła Podstawowa Nr 4 48,27
4. Jakub Jutkiewicz Szkoła Podstawowa w Gąskach
5. Filip Drobiszewski Szkoła Podstawowa w Cimochach
6. Oliwier Lipski Szkoła Podstawowa Nr 1
7. Jakub Piskorz Szkoła Podstawowa Nr 1 w
8. Filip Kopeć Szkoła Podstawowa Nr 1
9. Szymon Fiedorowicz Szkoła Podstawowa Nr 4
10. Gracjan Saczek Szkoła Podstawowa Nr 4

Dziewczęta - 300 m (rocznik 2008-2007 - klasy I–II SP):
1. Nikola Jurek Szkoła Podstawowa Nr 3 62,67
2. Nikola Piotrowska Szkoła Podstawowa Nr 1 66,40
3. Oliwia Jasińska Szkoła Podstawowa Nr 1 67,05
4. Julita Waszkiewicz Szkoła Podstawowa w Gąskach
5. Nikola Tatarczuk Szkoła Podstawowa w Gąskach
6. Oliwia Szczerbińska Szkoła Podstawowa Nr 1
7. Iza Dzierżyk Szkoła Podstawowa w Gąskach
8. Maja Dowejko Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich
9. Nikola Drobiszewska Szkoła Podstawowa Nr 1
10. Oliwia Lotkowska Szkoła Podstawowa w Cimochach

Chłopcy - 300 m (rocznik 2008-2007 - klasy I-II SP)
1. Tymon Ciechanowski Szkoła Podstawowa Nr 1   59,82
2. Szymon Muszyński Szkoła Podstawowa Nr 1   63,56
3. Sebastian Żukowski Szkoła Podstawowa Nr 3  64,21
4. Michał Tyczkowski
5. Michał Putra Szkoła Podstawowa Nr 4  
6. Piotr Jurczyk Szkoła Podstawowa w Gąskach
7. Michał Stankiewicz Szkoła Podstawowa Nr 3 
8. Cyprian Jurczyk Szkoła Podstawowa Nr 3  
9. Dominik Suchocki Szkoła Podstawowa Nr 4  
10. Mateusz Żukowski Szkoła Podstawowa Nr 4  

Dziewczęta - 400 m (rocznik 2006-2005 - klasy III-IV SP)
1. Gabriela Sokołowska Szkoła Podstawowa Nr 4  76,99
2. Gabriela Torebko Szkoła Podstawowa Nr 4   81,32
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3. Wiktoria Jackiewicz Szkoła Podstawowa Nr 3  81,90
4. Daria Kijewska Szkoła Podstawowa w Sokółkach
5. Daria Dźwilewska Szkoła Podstawowa Nr 3 
6. Magdalena Gawrych Szkoła Podstawowa w Sokółkach
7. Natasza Wiszniewska Szkoła Podstawowa Nr 3  
8. Oliwia Kowalewska Szkoła Podstawowa Nr 1  
9. Izabela Jachimowicz Szkoła Podstawowa Nr 1  
10. Julia Dzierżyk Szkoła Podstawowa w Gąskach

Chłopcy - 400 m (rocznik 2006-2005 - klasy III-IV SP)
1. Jan Maksimowicz Szkoła Podstawowa Nr 4 77,78
2. Kornel Romotowski Szkoła Podstawowa Nr 4 80,11
3. Maciej Wądołowski Szkoła Podstawowa Nr 3  81,72
4. Przemysław Gliński Szkoła Podstawowa w Cimochach
5. Kacper Łapiński Szkoła Podstawowa Nr 3
6. Igor Woroniecki Szkoła Podstawowa Nr 3
7. Dawid Brodowski Szkoła Podstawowa Nr 1
8. Dawid Kosiński Szkoła Podstawowa Nr 3
9. Sebastian Dębski Szkoła Podstawowa Nr 1  
10. Kacper Sawicki Szkoła Podstawowa Nr 4  
 Sokółkach

Dziewczęta - 600 m (rocznik 2004-2003 - klasy V–VI SP)
1. Karina Bernecka SP w Cimochach 2:10,44
2. Natalia Chołod Szkoła Podstawowa Nr 1 2:11,28
3. Pola Bagińska Szkoła Podstawowa Nr 3   2:13,24
4. Wiktoria Warejko Szkoła Podstawowa Nr 3
5. Klaudia Jackiewicz Szkoła Podstawowa Nr 3  
6. Aleksandra Chojnacka Szkoła Podstawowa Nr 1
7. Gabriela Putra Szkoła Podstawowa Nr 3  
8. Wiktoria Daniłowicz Szkoła Podstawowa Nr 3 
9. Gabriela Góralczyk Szkoła Podstawowa Nr 1
10. Paulina Kijewska Szkoła Podstawowa w Sokółkach

Chłopcy - 800 m (rocznik 2004-2003 - klasy V–VI SP)
1. Kacper Kłoczko Szkoła Podstawowa Nr 3  2:39,99
2. Krzysztof Gudan Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ełku 2:53,19
3. Marek Nowakowski Szkoła Podstawowa Nr 3  2:54,95
4. Kacper Stawicki Szkoła Podstawowa Nr 4  
5. Kacper Dobrzycki Szkoła Podstawowa w Cichym
6. Mateusz Brodowski Szkoła Podstawowa Nr 1  
7. Bartosz Gdak Szkoła Podstawowa Nr 3  
8. Maciej Zamojski Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ełku
9. Przemysław Smolewa Szkoła Podstawowa Nr 3 
10. Maciej Pawłowski Szkoła Podstawowa Nr 4  

Dziewczęta - 1 mila (rocznik 2002-2000 - klasy I–III SG)
1. Angelika Oleszczuk Gimnazjum Nr 2 6:39,35
2. Wiktoria Murzyn Gimnazjum w Kijewie 6:50,02
3. Martyna Dzierżyk Gimnazjum w Kijewie 6:52,72
4. Karolina Jasińska Gimnazjum Nr 2  
5. Alicja Pietruczuk Gimnazjum Nr 2  
6. Gabriela Fiertek Gimnazjum Nr 2  
7. Magdalena Danielewicz Gimnazjum w Sokółkach
8. Aleksandra Gajda Gimnazjum Nr 2  
9. Gabriela Jeglińska Gimnazjum Nr 2  
10. Agnieszka Świerzbin Gimnazjum Nr 2  

Chłopcy - 1 mila (rocznik 2002-2000 - klasy I–III SG)

1. Damian Zaręba Gimnazjum w Kijewie 5:32,38
2. Wojciech Tomczyk Gimnazjum Nr 2  5:41,40
3. Maciej Nikielec Gimnazjum Nr 1 5:45,89
4. Piotr Siemaszko Gimnazjum STO w Olecku
5. Jakub Muzykowski
6. Paweł Masalski Gimnazjum Nr 2
7. Emil Kowalewski Gimnazjum Nr 1  
8. Tomasz Baranowski Gimnazjum Nr 2  
9. Miłosz Myszkiewicz Gimnazjum Nr 1  
10. Jakub Dąbrowski Gimnazjum Nr 2 

Dziewczęta - 1 mila (rocznik 1999-1997 - klasy I–III 
SPG)

1. Agata Korotko I LO 6:29,70
2. Paulina Życzewska ZST 8:02,49
3. Karolina Mikielska ZSLiZ   8:18,24

Chłopcy - 3000 m (rocznik 1999-1997 – klasy I-III SPG)
1. Przemysław Tomczyk I LO
2. Tomasz Barszczewski ZST
3. Krystian Stasiński ZSLiZ
4. Konrad Sokalski ZST  
5. Łukasz Szyłak ZSLiZ  
6. Dawid Jabłoński ZSLiZ  

Kobiety - 3000 m OPEN
1. Anna Szpunar Olecko Biega
2. Anna Czarniecka Mad Dogs Team Olecko

Mężczyźni - 3000 m OPEN
1. PK Marcin Brynda Olecko Biega

1. Wojciech Luberecki ZSLiZ w Olecku
2. Michał Wiszniewski ZS w Judzikach

Trzech pierwszych zawodników w każdym biegu otrzymało 
pamiątkowe dyplomy i medale, a zwycięzcy puchary. 
Wszyscy startujący otrzymali certyfikat uczestnictwa.
W zawodach uczestniczyło 386 zawodników i zawodni-
czek.

Paweł Maksimowicz
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V16010

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
78

08

PIZZA NA TELEFON

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V18506

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B16408

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V21601

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V2

08
04

V2
13

02

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31 
(szosa na Giżycko). 
Tel. (87) 520-14-98

AUTO LAND                                           V21701

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88 * Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V21501

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02332

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V19504

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V17009

V13913

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V11935

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V
17

40
8

* Auta używane, tel. 501-611-961 V15940

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V17218

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V21711

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V15930

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V19015

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B18104

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
L93703

* Polonez Truck, 1998, B, sprawny technicznie, tel. 
605-201-942 V21611

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L93406

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B18703

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L93802

* kuchnia domowa, obiady abonamentowe, bar przy 
stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K12410

* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel. 
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl  V15720a

* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K12510

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B13902

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B18004

* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia, 
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-523-
00-67, 512-492-990 V15730a

* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V17618

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu, 
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109-
121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne V19414

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 

B17505

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L93901

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B18603

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V21901

K
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* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 L93604

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V20813

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B18204

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B16108

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B17605

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-
szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa 
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel. 
509-746-264 V17208

GEODEZYJNE, tel. 501-269-997            K13806

GEODETA, tel. 500-299-313            K12609

V
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08   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V18705

V1
90
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI,  Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V19704

PROMO-

CJA w KEY
Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V19913

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V18905

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
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* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V18406

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19125

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V17838

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V22112

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 

V15920

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B16807

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B18802

* Ubezpieczenia, samochód, dom, firma, plac Wolno-
ści 24a/3, tel. 502-861-795 V19314

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowia-
dam na sms-y, tel. 500-210-251 B19201

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953-
143 K12908

Nie Jesteś anonimowy w sieci….
Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś anonimowego. Nie-

świadomi użytkownicy wychodzą z założenia, że siedzą przed ekranem 
laptopa, telefonu i są niewidoczni, anonimowi. Jednak nie. 

Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali społecznościo-
wych, umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawiamy po so-
bie ślady, które w realnym świecie pozwalają nas szybko zidentyfikować

Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anonimowości często 
pod wpływem emocji lub chęci dołożenia komuś nie przebierając w sło-
wach wulgaryzmami i obraźliwymi komentarzami na czyjś temat naruszają 
jej dobra osobiste.

Przykładem powyższej sytuacji są postępowania prowadzone przez 
Komendę Powiatową Policji w Olecku,  gdzie internauci umieszczając w 
Internecie swoje komentarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili 
osoby publiczne z naszego powiatu. 

Oleccy kryminalni szybko ustalili użytkowników IP z których zostały 
umieszczone obraźliwe treści. 

Część osób już została przesłuchana przez funkcjonariuszy i musiała 
tłumaczyć się ze swojego zachowania.

Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby prywatnej jest prze-
stępstwem ściganym z oskarżenia prywatno-skargowego. Każdy kto czuje 
się pokrzywdzony takim przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejo-
nowego.

Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to co robimy w 
sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli złamiemy w Internecie prawo, 
to nie możemy czuć się bezkarni.      KPP  Olecko

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B19101

* zatrudnię barmana, tel. 87-520-31-32 V17828

* zatrudnię osobę dobrze gotującą, Zajazd Borysówka, 
Sedranki, tel. 501-073-961 K14001

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K12808

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B17306

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b16

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B18304

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Goł-
dapska, tel. 602-793-432 K13506

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K13606

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b14

* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B17206

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V21721

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B17905

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B16508

* M4, garaż, ogród, tel 668-069-693 K13704

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b14

* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna an-
tyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł. 
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkanie 30 m.kw., Lesk, piwnica, garaż, działka, tel. 
606-355-813 K13902

* mieszkanie 75 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel. 
600-953-143 K13108

* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR, 
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19115

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V17815

* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko 
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka 
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień 
2014, kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wy-
goda snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organiza-
cji transportu. 600936589.

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V18416

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V17848

* pokoje, tel. 500-708-095 K07017

KUPIĘ
* książki II klasa gimnazjum, tel. 604-886-221 V19614
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„Odkrywajmy drogi nieznane z nadzieją, że coś lub ktoś na 
nas tam czeka…”

Pod takim hasłem zainaugurowano 1 września nowy rok 
szkolny w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika. 

Prowadzący akademię – uczennice Klaudia Domel i 
Wiktoria Płazińska oraz Wiesław Bukpaś powitali zapro-
szonych gości, pracowników szkoły, młodzież  gimnazjalną, 
a także serdecznie przywitali i przedstawili nowe osoby na 
stanowiskach kierowniczych – Barbarę Taraszkiewicz, któ-
ra od 1 września pełni funkcję dyrektorki gimnazjum i Jana 
Najechalskiego –wicedyrektora. 

W swoim wystąpieniu dyrektorka gimnazjum Barba-
ra Taraszkiewicz dokonała krótkiej prezentacji dorobku 
zawodowego oraz przedstawiła się jako osoba pełna pasji, 
twórcza, gotowa do współpracy. Zwracając się do uczniów, 
przypomniała, że szkoła jest nie tylko miejscem zdobywania 
wiedzy, ale umożliwia również kształtowanie wrażliwości na 
los innych ludzi. Życząc młodzieży sukcesów w zdobywaniu 
wiedzy, zapewniła o wsparciu ze strony nauczycieli. Na ko-
niec zwróciła się do rodziców uczniów, zachęcając do współ-
pracy w trosce o dobro gimnazjalistów i życząc satysfakcji z 
osiągnięć dzieci. 

Przewodniczący rady rodziców Dariusz Stachelek ży-
czył gimnazjalistom, aby umiejętnie wykorzystali czas spę-
dzony w szkole i zyskali jak najwięcej dla własnego rozwoju 

i realizacji swoich celów. 
1 września to data, z którą związane są wydarzenia war-

te naszej pamięci. Tego dnia, w 1939 roku, atakiem hitle-
rowskich Niemiec na polską placówkę na Westerplatte roz-
poczęła się II wojna światowa. Pamięć jej ofiar uczczono 
minutą ciszy. 

Ważnym punktem inauguracji było ślubowanie uczniów 
klas pierwszych, których przedstawiciele uroczyście przy-
rzekli wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności oraz dbać 
o godność ucznia i dobre imię szkoły. 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Ada Sta-
chelek życzyła pierwszakom wielu sukcesów w nowym 
roku szkolnym – w nowej szkole. 

Powrót do szkoły każdego roku skłania do wspomnień 
o beztroskim czasie wakacji, do których myślą wróciliśmy, 
oglądając część artystyczną „Wspomnienia Facebooka” w 
wykonaniu uczniów klasy III d. Trochę żal, że już minęły, 
ale przecież każdy początek daje nadzieję na nowe możli-
wości i ciekawe wyzwania.

Justyna Jeżewska

Miał dwa promile
Do policyjnej celi trafił 49-latek, który jechał osobowym audi mając 

blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto policjanci ustalili, że 
mężczyzna posiada dwa zakazy prowadzenia pojazdów wydane przez 
sąd. 

9 września około 16:30 policjanci ruchu drogowego zatrzymali do 
kontroli kierującego osobowym audi. Od mężczyzny funkcjonariusze 
wyczuli alkohol w związku z czym sprawdzili jego trzeźwość. 

Badanie alkomatem wykazało w organizmie Marka R. blisko 2 pro-
mile alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu policyjnych baz danych okaza-
ło się, że 49-latek posiada dwa zakazy prowadzenia pojazdów wydane 
przez sądy w Olecku i Ełku W związku z tym, mężczyzna został zatrzy-
many w policyjnym areszcie.  

Jeszcze dzisiaj Marek R. w ramach postępowania w trybie przyspie-
szonym usłyszy zarzut i zostanie doprowadzony do sądu.  

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

16 września
Agnieszki, Beaty, Edyty, Eufemii, 
Eugenii, Jagienki, Jakobiny, Kamili, 
Kamy, Korneli, Ludomiły, Łucji
Cypriana, Eufemiusza, Franciszka, 
Kamila, Kornela, Korneliusza, Seba-
stiana, Sędzisława, Wiktora
17 września (rocznica ataku Związ-
ku Sowieckiego na Polskę)
Ariadny, Hildegardy, Justyny, Lamber-
ty, Teodory, Wiery
Dawida, Dezyderiusza, Drogosława, 
Franciszka, Justyna, Lamberta, Narcy-
za, Roberta, Teodora
18 września
Ariadny, Ariany, Bogowity, Ireny, 
Irminy, Irmy, Klaudyny, Ryszardy, 
Stefanii
Ariana, Bogowita, Bogusława, Do-
browita, Józefa, Macieja, Stanisława, 
Stefana, Tytusa
19 września
Alfonsyny, Januarii, Konstancji, Le-
opoldy, Paloy, Soni, Sydonii
Alfonsa, Januarego, Januariusza, 
Konstantego, Leopolda, Sydoniusza, 

Teodora, Więcemira
20 września
Dionizy, Euzebii, Faustyny, Filipiny, 
Ireny, Renaty, Zuzanny
Agapita, Dionizego, Eustachego, 
Eustachiusza, Fausta, Faustyna, Filipa, 
Franciszka, Helmuta, Maurycego, Miło-
wuja,Ostapa
21 września
Bożydary, Darii, Ifigenii, Mirosłwy, 
Miry, Oty
Aleksandra, Bożesława, Bożydara, 
Demetriusza, Dymitra, Hipolita, Janu-
sza, Jonasza, Laurentego, Mateusza, 
Wawrzyńca
22 września
Barbary, Darii, Joachimy, Kory, Koryny, 
Korynny, Maury, Maurycji, Milany
Joachima, Jonasza, Maurycego, Maury-
cjusza, Prosimira, Tomasza, Tymona
23 września (Pierwszy Dzień Jesieni)
Berty, Boguchwały, Liberaty, Liny, 
Marty, Minodory, Poli, Tekli
Andrzeja, Boguchwała, Bogusława, Li-
berata, Liberta, Lina, Linusa, Liwiusza, 
Minodora, Wierusława, Wierusza

Wznieść się ku światłu. Jest to 
jedna z najpiękniejszych defini-
cji Stworzenia. Całego stworze-
nia. Ale światło istnieje tylko 
przez kontrast z ciemnością.

 Carlos Fuentes, 
W to wierzę

Zachód  również poznał organi-
zacje pustki, tysiącletnią archi-
tekturę, której celem jest nie tyle 
budowanie boskich pałaców, co 
tworzenie miejsc nawiedzanych 
przez najwyższe obecności: dla 
nich budowniczowie szukają 
form. 

André Malraux, 
Przemiany bogów

... świątynia nie ma nic z do-
słowności. Sama nic nam nie 
mówi o bogu w niej czczonym, 
oddaje mu cześć w formie jak 
najbardziej ogólnej, nie koncen-
trując się na jakichś szczegól-
nych jego cechach, przez co też 
pojęcie boga nie podlega żad-
nym ograniczeniom. Z tej przy-
czyny stosuje się dla wszystkich 
bogów ten sam typ świątyni. 

Peter Meyer, 
Historia sztuki europejskiej

Potrzebne są też wyjątkowe usta: 
takie, które pozostają zamknięte. 
Dotrzymywanie tajemnic daje 
siłę. A siła zyskuje szacunek. 
Szacunek to twarda waluta. 

Terry Pratchett, 
Rybki małe ze wszystkich mórz

Na Święty Krzyż (Podwyższenie Krzy-
ża św. 14 września) owce strzyż.
Pogoda na Nikodema (15 września), 
niedziel cztery deszczu nie ma.
Gdy we wrześniu krety kopią po nizi-
nach, będzie wietrzna, ale lekka zima.
Im głębiej na jesień włażą pędraki, tym 
bardziej zima daje się we znaki.
Jesień tego nie zrodzi, czego nie zasiała 
wiosna.
Jak żółte liście na brzozie, miej ziemnia-
ki w komorze.
Im bardziej spełnia się przepowiednia 
tym większa niechęć do proroka.
Każdy, kto w przyjaźń nierozważną 
wchodzi, nudy i biedę pewnie sobie 
kupi.
Bez pracy nie będzie kołaczy.
Biada temu domowi, gdzie żona prze-
wodzi mężowi.
Ciężka boleść, gdy chce jeść; jeszcze 
cięższa, kiedy jedzą, a nie dadzą.
Co nie idzie to nie chodzi, co nie chodzi 
to nie idzie.

Mleczny koktajl 
truskawkowy

30 dag truskawek, 800 ml zimnego 
mleka, listki mięty

Truskawki myjemy i suszymy. 
Cztery odkładamy do dekoracji. Resztę 
wraz z mlekiem i listkami mięty mik-
sujemy. Koktajl wlewamy do szklanek 
i dekorujemy truskawką.

Baranina duszona 
w śmietanie

1 kg mięsa tzw. dyszku, 5 ząbków 
czosnku, olej, 2 cebule, marchew, pół 
selera, szałwia, estragon, kilka suszo-
nych śliwek, białe wino wytrawne, sól, 
200 ml śmietany, łyżka mąki

Mięso myjemy i wykrajamy z nie-
go nadmiar tłuszczu. Dzielimy je na 
porcje. 

Obkładamy je poszatkowanymi 
warzywami, pokruszonymi ziołami i 
zmiażdżonym czosnkiem. Polewamy 
olejem. 

Trzymamy w lodówce przez dwa 
dni.

Wyjmujemy i nacieramy solą. Ob-
rumieniamy na tłuszczu i dusimy pod-
lewając winem. 

Po pewnym czasie dodajemy na-
moczone i wydrylowane śliwki.

Gdy mięso jest miękkie, wyjmu-
jemy je. Pozostały sos zagęszczamy 
śmietaną rozmieszaną z mąką. 

Podajemy na gorąco z dodatkiem 
ostrych sałatek i surówek.

Podgrzybki w occie
50 dag małych podgrzybków, papry-
ka, 2 cebule, listek laurowy, 7 łyżek 
octu, sól, rozmaryn, estragon, pieprz, 
szczypta cukru

Grzyby obieramy, myjemy i odsą-
czamy na sicie.

Cebulę obieramy.
Paprykę myjemy i kroimy w paski.
Gotujemy wodę. Solimy ją i wkła-

damy grzyby i paprykę. Gotujemy 10 
minut. 

Odsączamy i układamy w słoiku.
Szklankę wody z octem i ziołami 

przyprawiamy do smaku solą i cukrem 
i zagotowujemy. Marynatą zalewamy 
grzyby. 

Rzodkiew smażona 
po chińsku

Średniej wielkości rzodkiew, 2 strąki 
papryki, biała część pora, 20 dag 
pieczarek, sos sojowy, imbir, olej

Rzodkiew i paprykę kroimy w 
drobne paseczki.

Pory dokładnie myjemy i wypłuka-
niu kroimy w krążki.

Każde z warzyw smażymy 3 do 5 
minut na rozgrzanym oleju osobno sta-
le mieszając. 

Przyprawiamy sosem sojowym i 
imbirem.
ww

Jajka 
nadziewane baleronem

5 jajek, 10 dag baleronu, łyżeczka ma-
sła, 3 łyżki majonezu, 2 łyżki keczupu, 
łyżeczka chrzanu, sól, pieprz

Jaja gotujemy na twardo, obieramy 

i przekrajamy na pół.  Żółtka mielimy z 
baleronem. Dodajemy masło, chrzan, sól 
i pieprz. Wyrabiamy na jednolitą masę. I 
nadziewamy nią kopiasto połówki białek.

Polewamy majonezem zmieszanym z 
keczupem. 
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

„Fotosesja dzikich żu-
brów” 

– rozstrzygnięcie konkur-
su fotograficznego

18 czerwca w Gimnazjum nr 2 im. Mikoła-
ja Kopernika w Olecku rozstrzygnięto Szkolny 
Konkurs Fotograficzny pt. „Fotosesja dzikich 
żubrów”. Konkurs został przeprowadzony wśród 
uczestników projektu z zakresu działalności eko-
logicznej Tropami żubra. 

Gimnazjalistki zgłosiły bardzo ciekawe foto-
grafie prezentujące popołudniowy odpoczynek 
żubra - króla Puszczy Boreckiej. 

Publikujemy kolejne zdjęcia z konkursu.
wojeg

Aleksandra Kalicka (3a) „Dzika plaża”
III miejsce 

Olecko Biega nie odpuszcza
Z uwagi na panujące upały minione wakacje nie sprzyjały 

uczestnictwu w imprezach biegowych. Mimo to, oleccy bie-
gacze nie zrezygnowali z realizacji zakładanych celów spor-
towych i dzielnie reprezentowali nasze miasto w licznych 
zawodach sportowych w regionie i kraju. 

18 lipca w Warszawie Marcin Piotrowski ukończył Run-
magedon Rekrut 6km, czyli jeden z najbardziej ekstremal-
nych biegów z 30 przeszkodami. Uzyskał czas 01:13:39 i 618 
miejsce na 2863 startujących.

2 sierpnia w Krasnopolu na odcinku 12 km szutrowych i 
leśnych dróg Biegu Wśród Krasnych Pól ścigali się i uzyskali 

wyniki w kategorii open:
4. Marcin Brynda 00:44:06
25. Grzegorz Truszczyński 00:52:11
49. Kamil Sowa 01:00:04
66. Dawid Anulewicz 01:05:50
73. Paweł Interewicz 01:08:35
74. Sebastian Terlecki 01:08:35 (de-

biut w zawodach biegowych)
98. Edyta Truszczyńska 01:18:13
Zawody ukończyło 103 biegaczy.
Natomiast 8 sierpnia Michał Jadesz-

ko ukończył elitarny XI Bieg Katorżnika 
w Lublińcu. Dystans 12,5 km poprzez 
błoto, kanały, bagna, fetor pokonał w 
czasie 02:10:08. Dodatkowo Michał sta-
nął na II stopniu podium z drużyną Wyż-

szej Szkoły Policji w tzw. 
klasyfikacji Galernik Team. 

15 sierpnia Marcin 
Brynda uczestniczył w 
XXI Międzynarodowym 
Maratonie Solidarności 
Gdynia-Sopot-Gdańsk i 
uzyskał wyśmienity czas 
3:08:29, który przyniósł mu 
25 miejsce w kategorii open 
i 5 M-20. Maraton ukończy-
ło 806 zawodników. 

W tym samym dniu 
Cezary Gierszewski i Ja-
rosław Jasiński wzięli 
udział w IV Mrągowskim 
Biegowym Pikniku Woj-
skowym. W biegu na 10 km 
Jarek uzyskał czas 0:43:59 
i w klasyfikacji open zajął 
41 miejsce, zaś w kategorii 
M40-49 był 9. Na „dychę” 
pobiegło 174 biegaczy. Z 
kolei Czarek pokonał 5km 

w czasie 0:21:06 i zajął 35 miejsce na 94 uczestników. 
Tydzień później, 22 sierpnia 4 olecczan z powodzeniem 

rywalizowało na trasach zawodów Maraton Wigry - Pogoń 
za bobrem, w Wigierskim Parku Narodowym k. Suwałk. 
Czarek Gierszewski przebiegł dystans maratoński 42.195 
metrów w czasie 04:22:17 i zajął 64 miejsce w open. Dwu-
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nastokilometrową Pogoń za bobrem odbyli Jarek Jasiński, 
Gerard Rożek i Jan Bagiński. Jarek z bardzo dobrym cza-
sem 0:56:24 ukończył zawody na 10 miejscu w open. Gerard 
uplasował się na 26 miejscu w open z wynikiem 01:03:14  Na-
tomiast Janek finiszował jako 70 biegacz zawodów w open 
osiągając czas 01:12:44. W sumie bobra ścigało 161 zawod-
ników.   

23 sierpnia w VII 
Półmaratonie Ełckim 
wystąpił Stanisław Wa-
rykowski, który osią-
gnął czas 02:03:51 i 114 
miejsce na 155 startującyh. 

Z kolei 30 sierpnia nasi biegacze uczestniczyli w drugiej 
edycji BMW Półmaraton Praski w Warszawie. Zawody ukoń-
czyło 5861 zawodników, w tym wszyscy olecczanie. Naj-
szybszym członkiem Olecko Biega okazał się Jarek Jasiński 

z czasem 01:40:12 na 787 miejscu w open. Pozostali linię 
mety przekraczali:

1490. Gerard Rożek 01:47:38
3643. Sławomir Sienkiewicz  02:05:45 
3644. Wojciech Jegliński  02:05:45 
5017. Ewa Muster-Drażba 02:21:14 
5018. Paweł Interewicz 02:21:14 
5019. Sebastian Terlecki 02:21:14 (debiut w półmara-

tonie)
Jednocześnie w klasyfikacji drużynowej zespół Olecko 

Biega zajął 77 miejsce na 102 uczestniczące ekipy. 
jegwoj 
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PO KOKARDĘ (236)

Na drugim planie

Włożyła czerwone szpilki, nie za wysokie, bo to rozmowa 
służbowa, poprawiła włosy, pociągnęła usta jaskrawą szminką, co 
dodało jej pewności siebie i z radością wyszła na spotkanie. Cze-
kała na ten telefon i ucieszyła się, że to dzisiaj będzie ten dzień, 
kiedy omówią dalsze działanie, dopną szczegóły. Była zadowolo-
na się, że to ją wybrano do tego projektu, że jej kompetencje ktoś 
zauważył i zaproponował współpracę. Kiedy padła propozycja i 
ziarno zostało zasiane, chodziła z nim. Ugniatało gdzieś w środ-
ku, ale wiedziała, że to dobry znak. Znała siebie. Wiedziała, że 
niespodziewany impuls obudzi pomysły. Nie pomyliła się. Tak 
było i tym razem. 

Wrześniowe słońce miło pieściło twarz, wiatr delikatnie roz-
wiewał nową fryzurę. Układała plan swoich propozycji. Ziarno 
zaczęło pęcznieć. Tak, miała kilka pomysłów. Może nie były 
nowe, ale w nowej odsłonie. Już nawet czuła, że pomysły się 
sprawdzą. Miała niemałe doświadczenie. Ba! Mogła pochwalić 
się dużym doświadczeniem w tej materii, ale wolała pokazać 
się w działaniu, żeby to oni ocenili. W czasach, kiedy kończyła 
wszelkie szczeble edukacji i nabierała doświadczenia, nikt nie 
uczył marketingu wobec własnej osoby. Uczyła się czekać, aż ktoś 
dostrzeże, pochwali. Teraz wiedziała, była pewna, że będzie do-
brze. Wszystko było umówione na wcześniejszych spotkaniach. 
Za chwilę miał tylko zapaść termin, od kiedy ma ruszyć do akcji.

Pewnie wkroczyła na teren, w którym już niedługo miała za-
istnieć. Sekretarka przekazała, że trzeba chwilę poczekać, bo była 
narada. 

Odetchnęła z ulgą. Lubiła te kilka minut na ochłonięcie, spo-
kojne przejrzenie smsów i przemyślenia.

Już. Została zawezwana. Siadła naprzeciw i od razu padło coś 
o tym, że minęło trochę czasu od ostatniego spotkania, że się nie 
odzywała. Puściła to mimo, bo przecież tak się nie umawiały. Za 
chwilę wyczuła dziwny popłoch, może skrępowanie u osoby, do 
której przyszła. Uśmiech nie znikał jej z twarzy i uprzejmość, ale 
coś ją dławiło, chowała oczy.

- Projekt, o którym rozmawiałyśmy rusza w tę niedzielę – za-
częła. – Poprowadzi go studentka. Przygotowała ulotkę. Widziała 
pani?

Nie zrozumiała. Nagły potok myśli i pytań wlał się do głowy. 
Jaka studentka? Przecież to miał być jej projekt? Przecież to ją 
wynaleziono, poproszono, przecież były rozmowy? Miała chwi-

lę na pozbieranie myśli, bo osoba z naprzeciwka pobiegła po 
ulotkę, którą przygotowała owa studentka. Za chwilę trzymała 
w ręku dzieło studentki i nie wiedziała, co powiedzieć, jak się 
zachować. Nawet nie wykrztusiła z siebie odrobiny kurtuazji, 
by ocenić kartę papieru z tandetnymi klipartami. Komplement 
utkwił zanim informacja z mózgu dotarła do strun głosowych.

- Tak zadecydował szef.
Rzuciła, że rozumie, ale nic nie rozumiała.
- Może bez doświadczenia to osoba, ale oczarowała szefa 

młodością.
- Rozumiem. Studentka. Młoda – bąkała bez sensu, ale tak 

naprawdę chciała powiedzieć, że inaczej się umawiały, a raczej 
inaczej jej proponowano, że to było pewne, że proszono, że li-
czono na jej doświadczenie, kreatywność, że…, że…

Nikt, a dokładnie pani z naprzeciwka, nie chciał tego słu-
chać. Nie chciała też napotkać wzroku osoby, którą wynalazła, 
polecała, namawiała do współpracy, wręcz prosiła. Czuła, że 
powinna wyjść, że nikt tu na nią już nie czeka, nikt nie propo-
nował kawy jak dawniej. Czuła, że najlepiej będzie jeśli szybko 
uwolni wszystkich od tej niezręcznej sytuacji.

- Życzę powodzenia młodej studentce – na pożegnanie 
przykleiła uśmiech.

Wrześniowe słońce znowu pieściło twarz jakby na pocie-
szenie. Wiatr niezawodnie rozwiewał nową fryzurę, z której 
była zadowolona. Dzień był piękny jakby na przeprosiny. Pró-
bowała odtworzyć rozmowę i przypomnieć, czy padło słowo 
„przepraszam”. Tak naprawdę, to nie było ważne. Szła, a raczej 
nogi ją niosły w znane uliczki. Krok za krokiem analizowała 
każde zdanie, które zapamiętała podczas rozmowy. Jaki błąd 
popełniła, co zrobiła nie tak? Nonsens! Przecież nikt nie dał jej 
szansy na zaprezentowanie swoich umiejętności, nikt z nią na-
wet nie chciał rozmawiać. Gdzieś w środku paliło jedno zdanie, 
którego bała się wyartykułować: „Jest pani za stara. Potrzebu-
jemy młodych.”

Weszła do łazienki i w lustrze nie odkryła nikogo młodsze-
go. Zna tę panią z odbicia od pięćdziesięciu lat, wie o niej dużo. 
To już? Więc tak wygląda odstawienie na drugi plan. Zmiana 
warty. Wymiana pokoleń, jakkolwiek tego nie nazwać.

Wyciągnęła z piwnicy rower. On nie kaprysił na jej widok. 
Zawiózł ją, het, przed siebie. „Jesteś za stara” – jak mantra wra-
cała ta myśl.

- Wiem – przyznała się głośno leżąc na jednej z górek, na 
które wdrapała się z rowerem. – Przecież wiem, tylko pierwszy 
raz to usłyszeć tak tet a tete to… boli.

Marusia


